
En introduktion till  
Sweden Tech  
Ecosystem



Ett land av innovatörer.
Sverige har en lång historia av innovation. Idag skapar startups över hela landet de  
lösningar som krävs för att accelerera den gröna och digitala omställningen.



Utforska Sweden Tech Ecosystem.
På plattformen Sweden Tech Ecosystem kan du fördjupa dig i den svenska startupscenen.  
Databasen är öppen för alla och kostnadsfri att använda.
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Att använda plattformen.
På Sweden Tech Ecosystem samlas data om mer än 5000 bolag, tillsammans med infor
mation om investerare, inkubatorer, acceleratorer, universitet, och andra nyckelspelare som 
bygger det svenska ekosystemet. Skapa egna sökningar med hjälp av en rad olika filter,  
eller använd plattformens aggregerade data för en överblick av ekosystemet. 

Om du vill spara dina sökningar kan du skapa ett kostnadsfritt konto på plattformen. Genom ditt 
konto kan du också kurera startsidan baserat på de kategorier som är mest relevanta för dig. 

Arbetar du inom ekosystemet som entreprenör, investerare, eller på en accelerator, kan du 
begära tillgång till företagets profil med hjälp av din mailadress, för att hålla all information 
uppdaterad för en global publik. 
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För entreprenörer.
Har du grundat en startup? Använd plattformens matchningsverktyg för att hitta nya investerare.

Identifiera nya partners eller kunder med hjälp av listor på corporates och scaleups.

Hitta acceleratorer, inkubatorer, och andra aktörer inom ekosystemet som kan hjälpa dig att 
utveckla ditt företag, och publicera uppdaterad information om företaget för en global publik.

User

User



För investerare.
Som investerare kan du använda plattformen för att hitta uppdaterade data om nya startups 
och snabbväxande scaleups. 

Plattformens Signalfunktion kan hjälpa dig att identifiera snabbt växande bolag inom speci
fika branscher. Mer om Dealroom Signal hittar du på denna länk:   
https://dealroom.co/blog/introducing-dealroom-signal
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För lärosäten, acceleratorer,  
och inkubatorer.
Följ utvecklingen i era alumnibolag på plattformen och använd en iFrame för att visa bolagens  
resa på er egen hemsida. Använd plattformens listor för att identifiera investerare och corporates  
till framtida startupevents.
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Vill du jobba på en startup?
Genom plattformens jobbfunktion kan du söka efter aktuella jobb på hundratals svenska startups  
och scaleups som just nu rekryterar.
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Hur samlas datan in?
Sweden Tech Ecosystem är byggt av Dealroom, en databasleverantör som samlar in data 
från flera olika offentliga källor, inklusive patentdata, hemsidor, media samt information 
som delats av användare. Datan samlas in genom en kombination av AI, algoritmer, och 
API:er, och verifieras genom delvis manuella processer.



Besök Sweden Tech Ecosystem 
idag och bli en del av den  
svenska innovationskraften


	En introduktion till  Sweden Tech  Ecosystem
	Ett land av innovatörer. 
	Utförska Sweden Tech Ecosystem. 
	Att använda plattformen. 
	För entreprenörer. 
	För investerare. 
	För lärosäten, acceleratorer,  och inkubatorer. 
	Vill du jobba på en startup? 
	Hur samlas datan in? 
	Besök Sweden Tech Ecosystem idag och bli en del av den  svenska innovationskraften

